
  طلب آزادی برای ديگران، آزادی برای خويشتن خويش نيز هست!

  ابراهيم فرشی

ترک و فارس نضج در ميان اعراب،  بود، فکرات غرباز تانعکاسی  که ،اوائل قرن بيستم پديدە ناسيوناليسم و تجدد در
 ،دە از اين ناسيوناليسمبرآمتمامی حکومتهای  نمادی از آن تلقی می شود. "ايران" و"ترکيه "تشکيل حکومت  ، کهگرفت

پليسی وجه  -نظامی -ديکتاتوری فردی خواە نبودند وعدالت و دمکراسی الجرم  ، که ندبازتاب يافت دولتهای سکوالردر 
طراز اول دو کشور ايران و ترکيه جزو حلقه اصلی حکومت و  بود. بسياری از نخبگان و روشنفکران انعمدە آن

سکان امور را بدست داشتند. هر دو  ،. در ترکيه ترکها و در ايران عمدتا" فارس هاايدولوگ های اين دو حکومت بودند
از نفوذ اسالم در دستگاههای اداری و حکومتی جلوگيری کنند. حتا در ترکيه به پااليش زبان حکومت بر آن بودند که 

را با تغييرات اساسی  ) زبان ترکیترکی و تغيير الفبای عربی پرداختند و از طريق استفادە از الفبای اروپايی(التين
و  ذهب شيعه اثنی عشری و هويت خودی رسمیمر دادند، زبان فارسی، . در ايران نام کشور را تغييروبرو نمودند

 -سنت-برخالف ترکيه تجددشکل کردن لباس پرداختند. در سراسر ايران به متحدال .هويت ديگران ممنوع اعالم شد
  تبديل نشدند.  و هيچکدام به اتوريته مطلق جريان پيداکرد بطور موازی "ايرانی"مذهب و ناسيوناليسم

عينی و اجتماعی پيدا نکرد. ناسيونی به  و من درآوردی بود و هيچوقت زمينه ناسيوناليسم ايرانی ترمی کامال" مصنوعی
ری(ترک)، عرب، ای بودند از فارس، کرد، آذ اسم ايران وجود خارجی نداشت. مردمان ساکن اين سرزمين مجموعه

زبان، فرهنگ، آيين و سرزمين خود را داشتند. يک  ، کهمازندرانی و غيرو ترکمن، آسوری، ارمنی، يهودی، لر، بلوچ،
فرهنگ، زبان، دين و تاريخ فارس  باز نيافتند، به که هويت خود را در  ،شدن همه آنها، موجب حذف ديگران کرد کاسه

تا برکناری  حکومت خود را ، به زور متوسل شد و تمام زمانبدست گرفتن قدرت رضا شاە از اولين روزهای همين دليل
  گرفت.ت اسالمی نيز آنرا پی که رويه سياست پسر نيز شد و حکوم ،به سرکوب ديگران پرداخت و تبعيد،

اکثر نخبگان، نويسندگان، پژوهشگران، مورخين، تمامی دستگاهای اداری و حکومتی، سال گذشته  ٩٢در طول
سسات، دانشگاهها تالش کردند تا تئوری ايرانی بودن را اثبات کنند و از همه رنگهای اين سرزمين يک رنگ مو

  .محمد رضاشاە را بر باد دادبسازند، تئوری و سياستی که حکومت رضاشاە و 

محتوی پيدا  که  ناسيوناليسم ايرانی ،١٣٥٧سال  ايران در با رشد جريانات مذهبی و استقرار اولين حکومت اسالمی 
به سمت سازگاری با اسالم رفتند و بسياری  که اجتماعی نشدە بود، و عمدە نيروی چپ(کالسيک و چريکی) نکردە بود

به نيروهای مذهبی اجتماعی را نيز از آنان ايدە ها و آمال خود را تا حد مبارزە با امپرياليسم تقليل دادە و تامين عدالت 
فدا ستقرار حکومت دينی های خود را در راە ا ، ايدەهای ايرانی ران عمدتا" و ناسيوناليستهای اي. چپندحاکم واگذار نمود

  بی شباهت به يک تراژدی نبود! ، کهخويش را رقم زدند پايان زندگی سياسی کردند و خود

و  بش کردچپ، ناسيوناليسم و سکوالريسم جنا ب دشمنی ،های ايرانی ناسيوناليست ها و چپسياستهای نادرست  از يکی
، سکوالر و مليسچپ، ناسيونا کرد چند وجه، که اسالم در آن هيچ نقشی نداشت، چراکه جنبش ديگر جنبشهای ملی بود

کردها به رفراندوم جمهوری اسالمی رای منفی دادند، در مجلس از اين منظر  را همزمان در خود داشت!عدالتخواهانه 
نان هيچ مسئوليتی در حکومت و ارگانهای اسالمی ايران نداشتند و در خبرگان و مجلس اسالمی ايران شرکت نکردند، آ

استقرار جمهوری اسالمی ايران عاملی نبودند. آنچه کردها می خواستند در شعار دمکراسی برای ايران و خودمختاری 
  برای کردستان خالصه شدە بود. 

، هرچند شعار سياسی و بجائی در مقطع سال گفتنی است که شعار دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان
در  ١٩٤٦بنظر می رسيد، اما اين شعار با خواسته ديرينه کردها که به استقرار جمهوری کردستان در سال  ١٣٥٧

، همخوانی نداشت و عدول از استراتژی کردها بود، که می توان آنرا بحساب نيت خوب سازمانهای مهاباد ختم شد
 يران بحساب آورد. که صد البته منجر به تمديد چهل ساله سرکوب و محروميت در تمامی زمينهسياسی کرد در قبال ا

  فرهنگی و اقتصادی شد. -اجتماعی -های سياسی

نيروهای چپ و ناسيوناليست ايرانی، درک نادرست از اسالم، حکومت اسالمی در سر داشتند و استقالل فکری و 
که  ،اکم از دست دادند و به عامل و کارگزاران حکومت اسالمی بدل شدندسياسی خود را زير اتوريته مسلمانان ح

سياست و برنامه کردها وضع خويش مبنی بر دشمنی با اند و بر م بسياری بعداز گذشت چهل سال هنوز در فاز اول ماندە
بازتاب  ،پژوهشی -لمیموسسات عکه در تحليل و پژوهشهای آنان بنام تحليلگر، آکادميسين و عضو  اند، ايستادەاستوار 

  ! دارد



های متفاوت ايرانيان با کردها را فهميد. کردها که هميشه  دليل اصلی دشمنی و عناد آشکار و نهان طيف بتوانمشکل 
که همه طيف ها  يلاند. يکی از بارزترين دال ان بودەهمراە و ياور آنان در مبارزات عليه ديکتاتورهای حاکم بر اير

متوسل ايق و فانتزيهای خود ام تجزيه طلبی است. در اين راە همه طيف ها به دروغ، شانتاژ، جعل حقتکرار می کنند، اته
اند،  ەخواست استقالل در ايران را طرح نکرد، اصلی کرد احزابسال گذشته  و يک . در ايران در طول هفتادمی شوند

   حذف شد. کرد نامه احزاباز بربعداز جمهوری کردستان سياست  اين، هرچند اين حق طبيعی آنهاست

 پارسی زبان از ايران را پذيرفته اند، جداشدن مناطق  نار آمدەهای مختلف در ايران سالهاست با نوعی از تناقض ک طيف
اند. بخشش حدود هفتادو پنج درصد از خاک و مردم کردستان به  اند، که دو کشور را در کنار ايران تشکيل دادە

ها ندارند. آنها  اند و هيچ ادعای در اين زمينه اند. بخشش بحرين و ديگر نقاط را پذيرفته فتهامپراتوری عثمانی را پذير
از تجزيه برخی از  لسطين دفاع می کنند،الل ففروپاشی شوروی، يوگسالوی را ديدند و دم نزدند و تائيد کردند، از استق

   !می دهندفظ تماميت ارضی عراق سينه چاک شيعه مذهب دارند، دفاع می کنند، اما برای ح شهروندانکشورها که 

تجربه شدە در  ، درست به مانند سياستازهم پاشيدە شدن سوق دادە شدە استبسوی  ايران ،سال به بهانه تجزيه طلبی ٩٢
کرد، عرب، ترکمن، حقوق طبيعی از  آگاهانه می بايست ،يان و فارس ها در صف اولايران  صد سال اخير در عراق.

ق برابر، بدون حقو برخورداری از بدون .نيز بود دفاع می کردند و اين به سود خود آنها و ديگران،بلوچ، آذری 
نمی توان ی، اقتصادی ، مشارکت در حکومت و ارگانهای آن، بدون بهرمند بودن از حقوق سياسی، اجتماعی، فرهنگ

  . چنين انتظاری را نمی توان از بردگان نيز داشت.ايرانی باقی ماند

. سياستهای نتوانستند ايران را به جزير ثبات تبديل کنند ،سال حکومت پهلوی و چهل سال حکومت اسالمی پنجاە و دو
، ايران را در داخل و خارج با بحران عميق روبرو ساخته است که برون رفت ازآن، با ادامه انحاکمان و همراهی با آن

  سال گذشته، امکان پذير نيست. ٩٢سياستهای 

تهران،  تمرکزگرايانه سياستهای ، مهر پايان بر٢٠١٧ ماە مهرسوم  اقليم کردستان در رفراندومان موفقيت آميز پايبا 
در شهرهای بزرگ و کوچک  مردم کرد با برگزاری تظاهرات همگانی ، بغداد، دمشق و آنکارا زدە شد. همزمان با اقليم

مهر پايانی بر سياستهای خودمختاری همچنين  ان کوبيدند.ساله حکومتهای اير ٩٢، مهر باطل بر سياست شرق کردستان
  گو نشد!ت، موردی برای گفو فدراليسم، که هيچوقت در ايران

ملت واحد"ايرانی" و کشور  بود، محرويتهمراە با تهديد، کشتار و  حکومتهای ايران که ساله ٩٢ادامه سياست  
يران با . در ارسيد ماە انجام به روز سوم مهر و سر حانامتشيوەهای کشتار . در عراق همه نساخت واحد"ايران" را

که قلب اين مردم در  ،شامگاە سوم مهر همه آحاد مردم کردستان به خيابانها ريختند. اينرا بايد فهميدوجود همه سرکوبها، 
    و عناد با مردم کرد می باشد. سال سياست ٩٢نه در تهران و اين حاصل  ،می تپد و کوبانی اربيل

 . حفظ کردندعه موازی خود را ند و هميشه جامذوب نشددر فرهنگ، مذهب و هويت ايرانی  تاريخها در طول کرد
کردها ، اسالم علی رغم همه جنايتها از فارس نساخت بکارگيری همه اهرم های سرکوب از کردها، ايرانی به معنای

رە کرد، به غل و زنجير اآو می توان کشت،کردها را   در ترکيه "ترک کوهی" ساخته نشد! و نساخت مسلمان عربی
گرفت. اينرا با انواع بمبهای شيمايی سوزاند، اما ارادە و هويت آنان را نتوان  شيد، می توان انفال نمود،  قتل عام کرد، ک

ه ، ليک نمی توان آنانرا از صحننمودمدتی سرکوب و ساکت بايد درک کرد.آنان را شايد بتوان تا  قرن ٢٥بعداز گذشت 
  روزگار محو نمود. 

تا کشتن و تهديد آنها. بهتر است اين راە برای آيندە  ،زندگی با کردها و در کنار کردها بسيار لذت بخش تر خواهد بود
ها  تجربهها دارند، آن  اند، تجربه ها با کردها و در کنار کردها زندگی کردە انتخاب شود. آنانکه در طول سدەها وهزارە

   گان ساخته باشيد. تا کشوری پر از صلح و آرامش برای امروز و آيندە ،را بکار بگيريد

 ١٢٠اند. مبارزە ملی و دمکراتيک آنها در طول  کردها در خاورميانه تنها ملتی هستند که به دام اسالم گرايی نيافتادە
احاطه  ملتهای مسلمانرف کشورها و سال اخير رنگ مذهبی نداشته و اکنون هم ندارد. حکومت اقليم کردستان که از ط

مسيحی و ديگران در آن شرکت  ،ناسيوناليست  ،، که مسلمان، کمونيستمی باشدالئيک شدە است، حکومتی سکوالر و 
دارند. جامعه کردستان يکی از قديمی ترين جوامع دنيا است که وابستگان به اديان و بی خداها در کنار هم زندگی کردە و 

ر يک شانس بزرگ برای همه باورمندان و همه دمکراتها، صلح طلبان می باشد و می می کنند. وجود کردستان سکوال
  تواند الگوئی برای زندگی آرام به دور از جنگ و خونريزی باشد. 



سال گذشته حق مساوی با پارس ها می داشتند، به درازای اين تاريخ مبارزە عليه حکومتهای  ٢٥٠٠کردها اگر در طول 
ند، اگر در طول صد سال اخير حقوق مساوی ميان همه ملل ساکن سرزمين ايران وجود می وقت را پيش نمی برد

داشت، هيچ نزاعی بين حکومت و اين مليتها صورت نمی گرفت. نمی توان مردمانی را از همه حقوق محروم کرد و 
  انتظار اطاعت داشت. 

دو سوی هيچ مرزی بود. حکومت ايران در آنچه در سوم مهر ماە در جنوب و شرق کردستان رخ داد رفراندوم در 
های سياسی و غير سياسی اين مهم را بايد درک کنند، که کردها در ايران به مرحلهای از سياست  تهران و همه طيف

خواهند گرفت. دو راە در پيش روی ايرانيان قرار و "روژآوا" اند که دير يا زود تصميمی مشابه اقليم کردستان  رسيدە
سال  ٩٢بايد درک کنيم که سياست  و يا افتراق کامل. بنابراين درون جغرافيای ايرانک کامل با همه ملتهای دارد، اشترا

  .گذشته که مبتنی بر زور و اجحاف بودە، ديگر کارا نيست

سالهاست ديگر ديالوگی ميان تهران و کردها وجود ندارد. سالهاست که ديگر ديالوگی ميان احزاب کرد و احزاب ايرانی 
ورت نمی گيرد. سالهاست در صايران علمی و اجتماعی ميان ملتهای  -ادبی -وجود ندارد. سالها ست که ديالوگ فرهنگی

واهد رسيد. بهتر آن خواهد بود، که نخبگان، سياسيون، به نهايت خ روزی و شدەها گسست عميق و عميق تر  نههمه زمي
احقاق حقوق آنان بکار بگيرند، که آزادی خويش را نيز به همراە نويسندگان استعدادهای خود را در راە درک ديگران و 

  طلب آزادی برای ديگران، آزادی برای خويشتن خويش نيز هست. خواهد داشت.

بهترين امکان برای ترميم مناسبات با  ،های ايرانی پشتيبانی همه سويه از استقالل جنوب کردستان از طرف همه طيف
يد بدانند نيرويی به بزرگی پنجاە مليون و سرزمينی به بزرگی بخشی از اروپا را نمی توان در کردها می باشد. ايرانيان با

مناسبات امروز و فردای جهان ناديدە گرفت، بخصوص اگر درک کنيم که بخشی از انرژی و آب خاورميانه در اين 
تان سرزمين همه آن سرزمين واقع شدە است. کردها ديگر حاضر به بخشش سرزمين های خود نيستند، کردس

  انسانهائيست که در آن زندگی می کنند. 

ترکی  عراقی، فارس عربی، فارسهيچ فارسی قبول نمی کند که فارس . ديگر کشور ها نيست ِملِک ُمشاعاين سرزمين 
ل حق را برای ديگران هم قائاين  پس هستند.خطاب شود، همچنانکه همه از خليج عربی خواندن خليج فارس، ناخشنود 

  شويم، که کردستانی و جهانی باشند.
 با ترکها، اعراب و ايرانيان امضاء نکردە هايشان  مبنی بر واگذاری سرزمين کردها در طول تاريخ خود هيچ قراردادی

 اند. شرکت در اين پروسه که کردها انتخاب کردە راگفتگو و طلبانه اند و نخواهند کرد. کردها در خاورميانه راە  صلح 
 را به صلح دوبارە خواهد رساند. با صلح در خاورميانه نبايد دشمنی بانی آن هستند، خاورميانه ا" و "باشور" ژآودر "رو
کردستان سکوالر و دمکراتيک می تواند به سود همه باشد. به استقرار و رشد دمکراسی در منطقه ياری برسانيم  ورزيد.

  از خاورميانه بسازند. و با آنان به مبارزە برخيزيم که می خواهند جهنمی

 -کردها تنها نمی ماندند و از خط سياسی غيرمذهبی و سکوالر آنها در برابر حکومت ارتجاعی ١٣٥٧اگر در سال  
تا بيست سال ديگر پيشه کنيم، سياست ديگری  باشد که امروز .ايران ديگری می داشتيمالمی دفاع ميشد، شايد امروز اس

  نيم!به عزای امروز ننشي

  
  ٢٠١٧مهرماە  پنجم

  
  


